
 

 

รหัสทัวร TTN1902123 

ทัวรเกาหลี ซุปตาร บิงซู เกลด็หิมะ 5 วัน 3 คืน (XJ) 
หมูบานอึนพยอง   สวนสนุกลอตเตเวลิด   ไรสตรอเบอรร่ี   ศูนยรวม
เครื่องสําอาง   พระราชวังชางด็อกกุง   ดิวต้ีฟรี   ช็อปปم�งยานเมียงดง 

อิสระสนุกสนานกับการเลนสกีและหิมะ 
 

 
 
 



 

 

 โซลทาวเวอร... 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก 
 สนุกสุดเหวี่ยงกับการเลนสกี...และสัมผัสหิมะขาวแรกของเกาหลี 
 สวนสนุกล็อตเตเวิลด...สวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดของประเทศ 
 EUNPYEONG HANOK VILLAGE... หมูบานดั้งเดิมสไตลเกาหล ี
 ชิมสตรอเบอรรี.่.. ลูกใหญ หวาน หอม สดๆ จากไร 
 พรอมเต็มอิม่กับ..บุฟเฟ�ตขาปูยักษ !!! 

 

 

หมายเหตุ :รายการน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ  
(รวมทานละ 50,000 วอน หรือ 1,750 บาท/ทาน/ทริป ) 

หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
***(เก็บทิปกอนการเดินทางที่สนามบนิดอนเมืองในวันเช็คอิน) **เด็กเก็บเทาผูใหญ** 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
พัก 2 -3 

ทาน 
ตอหอง 

ราคาเด็ก พักเด่ียว 

24 – 28 พฤศจิกายน 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 
25 – 29 พฤศจิกายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 
29 พฤศจิกายน – 03 ธนัวาคม 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

01 – 05 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
02 – 06 ธันวาคม 2562 

(วันคลายวันพระราชสมภพ ร.9) 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

03 – 07 ธันวาคม 2562 
(วันคลายวันพระราชสมภพ ร.9) 19,888.- 19,888.- 6,000.- 

04 – 08 ธันวาคม 2562 
(วันคลายวันพระราชสมภพ ร.9) 19,888.- 19,888.- 6,000.- 

05 – 09 ธันวาคม 2562 
(วันคลายวันพระราชสมภพ ร.9) 19,888.- 19,888.- 6,000.- 

06 – 10 ธันวาคม 2562 19,888.- 19,888.- 6,000.- 



 

 

 
วันแรก      ทาอากาศยานดอนเมือง 
23.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1  ชั้น 3 ประตู 4 

เคาทเตอร 3-4สายการบิน ไทยแอรเอเชียเอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาที่คอย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน กรณี
ตองการจองที่นั่งจะมีคาใชจายเพ่ิมเติม)  

07 – 11 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
08 – 12 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
09 – 13 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
10 – 14 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
11 – 15 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
12 – 16 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
13 – 17 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
14 – 18 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
15 – 19 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
16 – 20 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
17 – 21 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
18 – 22 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
19 – 23 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
20 – 24 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
21 – 25 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
22 – 26 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
23 – 27 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
24 – 28 ธันวาคม 2562 19,888.- 19,888.- 6,000.- 
25 – 29 ธันวาคม 2562 20,888.- 20,888.- 6,000.- 
26 – 30 ธันวาคม 2562 20,888.- 20,888.- 6,000.- 
27 – 31 ธันวาคม 2562 22,888.- 22,888.- 6,000.- 

28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562 
(วันขึ้นปใหม) 23,888.- 23,888.- 6,000.- 

29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562 
(วันขึ้นปใหม) 22,888.- 22,888.- 6,000.- 

30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562 
(วันขึ้นปใหม) 21,888.- 21,888.- 6,000.- 



 

 

วันที่สอง     ทาอากาศยานดอนเมือง-ทาอากาศยานนานาชาติอนิชอน - หมูบานอนึพยอง  
- สวนสนุกลอตเตเวิลด  

02.35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต 
โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 700 (สําหรับเที่ยวบินนี้ ไมมี
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 25 
นาที)  

 
10.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต 

(เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลี เร็วกวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู โอซัมบูลโกกิ 
(OSAM BULGOGI)(1)  

บาย  นําทานเดินทางสู หมู บานอึนพยอง  (EUNPYEONG HANOK VILLAGE) 
ยอนกลับไปยุคอดีตของดินแดนโสม กับหมูบานที่ไดกลิ่นอายความเกาแกแบบสุดๆ  
เปนหมูบานโบราณที่ซอนตัวอยูทามกลางธรรมชาติ มีภูเขาโอบลอม บรรยากาศ
เงียบสงบ อยูใกลชิดธรรมชาติ ทองฟ�าสีครามแสนสดใส สัมผัสวิวภูเขาไดอยาง
เต็มท่ีม ี อีกทั้งยังมคีาเฟ�ในสไตสฮันอกที่ใหทานไดน่ังพักผอนไปในตัว 
จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสนุกลอตเตเวิลด (LOTTE WORLD) สวนสนุกใน
รมที่ใหญที่สุดในเกาหล ี เริ่มตนดวยความสนุกสุดยอดกับ 5 สิ่งที่ไมควรพลาดเร่ิม
ดวย PHARAOH’S FURY ตื่นเตนเลาใจกับการลองแกงพิชิตฟารโรแหงอียิปต, 
ADLANTIC ADVENTURE นั ่งรถไฟเหาะพิชิตแอตแลนติก, GYRO DROP 
เกาอี้หมุนเหาะดวยความเร็ว 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง ดวยความสูงกวา 70 เมตร 
เพลิดเพลินมหกรรมขบวนพาเหรดท ี ่ เฉลิมฉลองใน WORLD CANIVAL 
PARADE พรอม พบความอัศจรรยใจละตื่นตากับ เลเซอรโชว การแสดงที่นําทุก
ทานไปสูดินแดนแหงกาแล็กซี ใหทานไดเต็มอิ่มกับบัตรFREE PASSเลนเครื่อง
เลนไดทุกชนิดไมจํากัดจํานวนครั้ง ที ่MAGIC LAND ที่มีเครื่องเลนหลากหลาย ไม
วาจะเปน WAIKIKI WAVE, SWING TREE, BUNGEE DROP และอื ่นๆ อีก
มากมาย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  
ที่พัก  โรงแรม PACIFIC HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันที่สาม   อิสระสนุกสนานกับการเลนสกีและหิมะ - ไรสตรอเบอรรี่  -ศูนยรวม

เคร่ืองสําอาง - พิพิธภัณฑสาหราย+ทําขาวหอสาหราย พรอมสวมชุดฮันบก -
ศูนยสมุนไพร - พิพิธภัณฑภาพ 3 มิต ิ- พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง –  

 ช็อปปم�งยานฮงแด  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

จากนั้นนําทานสูลานสกี สนุกสนานและเปดประสบการณใหมๆกับการเลนสกี 
เก็บบรรยากาศรอบๆลานสกี พรอมกิจกรรมตางๆอีกมากมาย หรือจะอิสระถายรูป
และเลนหิมะ  
(ราคาไมรวม คาเชาสกีหรือสโนวบอรด ประมาณทานละ 55,000 วอน การ
เตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม เสื้อแจ็คเก็ตกันนํ้าหรือผารม กางเกงรัดรูป 
ถุงมือสก ีผาพันคอ แวนกันแดด เปนตน และกิจกรรมอีกมากมายใหทานเลือก
เลน โปรดติดตอไกดหรือหัวหนาทัวร)  
กรณีลานสกีไมสามารถเปดใหบริการ เนื่องจากปริมาณหิมะอาจไมเพียงพอ  
บริษัทจะพาทานไปลานสกีในที่รม ONE MOUNT SNOW PARK แทน (ไม
รวมคาเขาและคาอุปกรณเครื่องเลนทุกชนิด หรือหากทานใดไมสนใจ 
สามารถเดินชอปปم�งตามอัธยาศัย มีทั้ง H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลาย
แบรนดชั้นนํา) 



 

 

นําทานเดินทางสู ไรสตรอเบอรรี ่(STRAWBERRY FARM) ใหทานไดชิมสตรอ
เบอรรี่สดๆ หวานฉํ่าจากไร นอกจากนั้นทานยังสามารถซื้อกลับเมืองไทยโดยจะมี

การแพ็คใสกลองสวยงาม และจัดสงใหทานในวันสุดทาย  
 

จากนั ้นนําทานสู ศูนยรวมเครื่องสําอาง (COSMETIC SHOP) ศูนยรวม
เครื่องสําอาง ชื่อดังของเกาหลี เชน Rojukiss, Missha 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ขาวยําเกาหลี 

(BIBIMBAP) (3) 
บาย นําทานสู พิพิธภัณฑสาหราย (SEAWEED MUSEUM) จะจัดไดเรียนรูเรื่องราว

ตางๆของการทําสาหรายและประวัติความเปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหราย
พรอมทั้งใหทานไดลิ้มลองรสชาติสาหรายของเกาหลีแบบดั้งเดิม และสามารถเลือก
ซื้อเปนของฝากอีกดวย   
จากนั้นนําทานเรียนรู การทําขาวหอสาหราย (KIMPAP) อาหารงายๆ ที่คน
เกาหลีนิยมรับประทาน โดยการนําขาวสุก และสวนผสมอื่นๆหลากชนิด เชน 
แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเจียว ปูอัด แฮม เปนตน วางแผบนแผนสาหราย มวน
เปนแทงยาวๆ แลวหั่นเปนชิ้นพอดีคํา  ซึ่งโดยสวนมากจะทําขนาดกะทัดรัด ชาว
เกาหลีมักกินเมนูน้ีในเวลารีบๆ เพราะมันกินงาย เร็ว และพกพาสะดวก 
พิเศษ !! ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) สนุกสนาน
กับกิจกรรมใหทานแตงกายในชุดประจําชาติพื้นเมืองเกาหลี  เก็บภาพเปนที่
ระลึก 



 

 

 นําทานชม ศูนยสมุนไพร (HERB SHOP) ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม สมุนไพร
ฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นํามาแปรรูปเปนรูปแบบตางๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค 
และบํารุงรางกาย  

  นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) ทานจะได
สนุกสนานกับการถายรูปแอ็คชั่นทําทาตางๆ ที่เกิดจากความคิดสรางสรรค และ
จินตนาการของการสรางภาพ โดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร และการซอนภาพโดยกระตุนความเคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือน
จริงโดยใหผูชมเขาไปมีสวนรวมถายภาพ เมื่อผานเขาไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพ
จะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ จนทานจะอุทานวามันเหมือนจริงมาก
จนแทบจะแยกไมออกเลยวาอันไหนภาพวาดและของจริง  

  นําทานชม พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง (ICE MUSEUM) เปนโซนน้ําแข็งแกะสลักรูปตางๆ 
อุณหภูมิขางใน ประมาณ -4 องศา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทานเดินทางสู ยานฮงแด (HONGDAE) หรือ ม.ฮงอิก วอลคกิ ้ง สตรีท 

(Hongik University Street)  เป  นย  า นช  อปป  �م ง บ ริ เ วณด  านหน  า ของ
มหาวิทยาลัยฮงอิก ศูนยรวมเด็กวัยรุน 
เด็กมหาวิทยาลัย และวัยทํางาน อีกทั้ง
ไดชื่อวาเปนถนนสายศิลปะอีกแหงหน่ึง
ของกรุงโซล เปนยานที่มีบรรยากาศโร
แมนติก อีกทั ้งยังมีร านกาแฟที ่เปน
เอกลักษณ แกลเลอรี่ รานคาจําหนาย



 

 

สินคาแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 
ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆ ก็ไมแพง ซึ่งจะคึกคักเปน
พิเศษตั้งแตชวงบายเปนตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบริการ ของ
ที ่ขายกันเยอะสวนใหญก็จะเปนสินคาแฟชั ่น เชน เสื ้อผา กระเป�า รองเทา 
ของกิ๊ฟชอป เครื่องเขียน และที่เยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆ 

 
คํ่า  บริการอาหาคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ไกอบซีอิ ๊วว ุ นเสน 

(JIMDAK)  (4)   
ที่พัก  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันที่สี่       โซลทาวเวอร(ไมรวมขึ้นลิฟท) - ศูนยโสม - ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง – ศูนย

พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวตี้ฟร ี– ช็อปปم�งยานเมียงดง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานเดินทางสู หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 
หอคอยเมืองที ่ส ูงที ่ส ุดในโลก มี
ความส ู งถ ึ ง  480 เมตร เหนือ
ระดับนํ ้าทะเล ทานสามารถชม
ทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซล
ทาวเวอรได รอบทิศ 360 องศา 
โดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน 
และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะ
เห็นไกลไปถึงแมนํ ้าฮันกัง เปนอีก
หนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไมวาจะเปนยามกลางวันหรือกลางคืน และไม
วาจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยังคงไดรับความนิยมเสมอมา เพราะเปนสถานที่คลองกุญแจ
คูรักที่ยอดนิยมของนักทองเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อวาหากไดมาคลอง
กุญแจดวยกันที่นี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนาน
เทานาน (หมายเหตุ : ไมรวมคา ขึ้นลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรัก
สําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได)  



 

 

นําทานชม ศูนยโสม (GINSENG) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มี
อายุ 6 ป ซึ่งถือวาเปนโสมท่ีมีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานได
เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา เพื่อนําไปบํารุง
รางกาย หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 
นําทานชม ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑ ที่สกัดจากนามัน
สน มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลใน
รางกายไดเปนอยางดี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ชาบูชาบู (SHABU 
SHABU)  (6)   
บาย  นําทานชม โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดน

เกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสีมวง
ออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเปน
แหวน จี้ ตางหู และสรอยขอมือ 
น ําท านเท ี ่ยวชม พระราชวังชางด อกก ุง (CHANGDEOKGUNG)  เปน
พระราชวังที ่สวยงามและทรงคุณคาที ่สุดในประวัติศาสตรเกาหลีที ่เคยมีการ
ปกครองดวยระบบกษัตรยิจนไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนหน่ึงในมรดกโลกทางดาน
วัฒนธรรมขององคการยูเนสโกพระราชวังแหงนี ้มีความสําคัญมากเพราะเปน

พระราชวังหลวงสรางในป ค.ศ.1405 ใชเปนที่ประทับของกษัตริยในราชวงศโช
ชอนหลายพระองคจนถึงพระเจาชุนจง (Seonjeong) ซึ่งเปนกษัตริยองคสุดทาย
ของราชวงศที่สิ้นพระชนมลงในปค.ศ.1926  ดังนั้นทางรัฐบาลเกาหลีจึงไดอนุรักษ
พระราชวังแหงน้ีเอาไวอยางดีที่สุด 



 

 

 นําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) รานคาปลอดภาษีที่
ใหญที่สุดในโซล แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะเปน นํ้าหอม เสื้อผา 
เครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบ
รนดอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 นําทานเดินทางสู แหลงช็อปปم�งยานเมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลีทาน
สามารถเลือกสินคาเทรนดแฟชั่นลาสุดของเกาหลีไดที่นี่โดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชน
เสื ้อผา รองเทา กระเป�า เครื ่องประดับ ทั ้งแบรนดเนม เชน EVISU, GAP, 
ONISUKA TIGER และสินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสําอางเชน
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหาคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู บุฟเฟ�ตขาปู (KING 
CRAB)  (7)   
ที่พัก  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันที่หา     ซุปเปอรมารเก็ต -ทาอากาศยานนานาชาตอิินชอน- ทาอากาศยานดอนเมือง  
เชา  บริการอาหารเชา อูดง(UDONG)  (8) 

นําทานเดินทางสู ซุปเปอรมารเก็ต (SUPER MARKET) ซึ ่งมีสินคาตางๆ 
มากมายใหเลือกซื้อหาเปนของฝาก เชน กิมจิ บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป สาหราย ขนมขบ
เค้ียว ลูกอม ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ 



 

 

11.15 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน 
AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 701 (สําหรับเที่ยวบินนี้ ไมมีบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 25 นาที) 

15.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการตั๋วเครื่องบิน 8,888 บาท 

ยกเวนชวงปใหม  ราคา 10,888 ** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,900 บาท **  
(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

 
***ราคานี้เฉพาะกรุปหนาราน (จอยทัวร) เทานั้น  

กรุปเหมาโปรดสอบถามอีกครั้ง*** 
 
 

สําคัญ !! :   
* อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทาง

ตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 
100 USD. (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  
ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพ่ิม
สถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาที่เพ่ือทําราคาให
ใหมทุกครั้ง 



 

 

* กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทั้ง
จากที่ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่
ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 

*  ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกับการทองเที่ยวเกาหลี
ในนามของรานรัฐบาล ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร  
จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองแวะชม จะซื้อหรือไม
ซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขา
รานรัฐบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 100 
USD / ทาน /ราน 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผู บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY 

CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
UPGRADE หรือ เปลี ่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที ่ยวใด เที ่ยวหนึ ่ง กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ  

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) 
และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 



 

 

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน
เทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 คาบรกิารน้ีรบัเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวมทานละ 50,000 วอน หรือ 1,750 บาท /

ทาน/ทริป  หัวหนาทัวรจากเมืองไทย ตามความพึงพอใจในการบริการ **เด็กชําระ
ทิปเทาผูใหญ**   
ทั้งนี้ ขออนุญาติเก็บทิปกอนการเดินทางที่ดอนเมือง ในวันเช็คอิน 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

 คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
ไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 



 

 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจงใหยื่นขอวีซาแบบกะทันหันกอน
เดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต อนุญาตใหทานที ่ถ ือหนังสือเดินทางไทย และมี
วัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพื่อการทองเที่ยว ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน 100 % 

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื ่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ



 

 

ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ช่ือ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 30ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเทีย่วเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที ่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดิน 

9. ทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการ
เดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้ง
หากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดกรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋ว
ภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋ว 

10. กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับฤดูกาล 
สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตอง
มาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความ
เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น  (กรณีที่
ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ) 

11. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

12. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

13. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน



 

 

เนื ่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

14. อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื ่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไม
สามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

15. ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบ ุ

16. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

17. สําหรับลูกคาท่ีเดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม
ไดในบางกรณี ขึ้นอยู กับโรงแรมที ่คณะนั้นๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ 
(TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พักเดี่ยว) ตาม
จริง ยกเวนเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

18. ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา 

19. กรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

20. หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใด
หนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ ่งหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 
เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ัน



 

 

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือ
เดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด 
เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย 
แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

21. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

22. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี ่ยว (SINGLE) และหองคู 
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

23. เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว ** 

24. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ 

25. สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

 
การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง 

เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลี
จะพิจารณาใหเฉพาะนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวโดยสุจริตเทานั้นที่ผานเขาเมืองได 
และพิจารณาจาก  



 

 

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงดวย เชน บัตร
พนักงาน นามบัตร จดหมายรับรองการทํางานภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง เงินเดือน  

2. กรณีที่ทานเปนเจาของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อทานพรอมเซ็น
รับรองสําเนา 
3. หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไป

ดวยประมาณ  300เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2   
วัน (หากไมมีบัตรเครดิตคารด) หากมีบัตรเครดิตตางประเทศ เช น Visa Card, 
American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัวไปดวยหรือ
หลักฐานการเงินอ่ืนใดที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว 

4. กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเปนภาษาอังกฤษ 
และควรเดินทางกับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ป�า นา อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน (สําหรับ
ผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ปและไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตอง ขอจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย) 

5. หากเปนพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไป
ดวย   
6. การแตงกายสุขภาพและแลดูเปนนักทองเที่ยว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การอัพเกรดที่น่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat 

สําหรับที่น่ังBusiness/Premium ตั๋วกรุปทัวรไมสามารถอัพที่น่ังได 

ที่นั่ง Hot Seat  ราคา 2,200 บาท/เที่ยว เปนที่น่ังที่มีพื้นท่ีวางที่มากกวาที่น่ังมาตรฐาน 

ดวยพื้นที่วางขาท่ีกวางเปนพิเศษ มีพื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาไดอยางเต็มที่ 

**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง 10วัน
เทาน้ัน พรอมชําระคาน้ําหนัก** 

-       ซื้อนําหนักเพ่ิม        5 กก.   ชําระเพิ่ม 600  บาท 

-       ซื้อน้ําหนักเพ่ิม       10 กก.  ชําระเพิ่ม 1,000 บาท 

-       ซื้อน้ําหนักเพ่ิม       20 กก.  ชําระเพิ่ม 2,000 บาท 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.......................................................................... วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) ......................................................... โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด..................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............
ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด..........หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / 
TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียง

ตามหองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกิด (ว/ด/
ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา
วิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

(..............................................................) 
 

 
 
 
 
 
 

 


